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ناشــــــــرسخن
پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش 
از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و 
تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، 

قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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سؤاالت آزمون وکالت سال 1379

1-�دیه�شكستن�استخوان�هر�عضوی�که�برای�آن�عضو�دیه�معینی�است،��اگر�معالجه�شود�و�بدون�
عیب�گردد:�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی�دیات[

ب(�چهار�پنجم�دیه�عضو�است�� � الف(�یك�پنجم�دیه�عضو�است���
د(�ارش�آن�توسط�دادرس�دادگاه�تعیین�می�شود�� ج(�چهار�پنجم�دیه�شكستن�آن�عضو�است���

2-�شخصی�که�شروع�به�ارتكاب�جرم�کرده�به�میل�خود�از�ارتكاب�آن�جرم�منصرف�می�شود��
عمومی� جزای  حقوق  ]موضوع:� ایران:� فعلی� عمومی� جزای� حقوق� در� جرم� به� شروع� قواعد� طبق�

شروع به جرم[
الف(�شروع�به�جرم�واقع�شده�و�مجازات�می�شود��

ب(�شروع�به�جرم�واقع�نشده�و�اگر�اقدام�انجام�شده�جرم�باشد،�مجازات�می�شود��
ج(�شروع�به�جرم�واقع�نشده�ولی�از�موجبات�تخفیف�مجازات�برخوردار�خواهد�شد��

د(�شروع�به�جرم�کرده�و�به�میل�خود�آن�را�ترك�کرده�و�اگر�اقدام�انجام�شده،�جرم�باشد�از�موجبات�
تخفیف�مجازات�برخورداری�خواهد�شد�

حد� حكم� اجرای� است�� شده� دیوانه� و�سپس� گردیده� خمر� حّد�شرب� به� محكوم� 3-�شخصی�
چگونه�است؟�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی�حدود[

� الف(�اجرای�حد�متوقف�می�گردد���
ب(�حد�درباره�محكوم�در�هر�حال�اجرا�می�گردد��

ج(�حكم�حد�به�پرداخت�جزای�نقدی�تبدیل�می�شود��
د(�پرونده�به�دادگاه�صادرکننده�حكم�ارسال�می�شود�تا�درباره�محكوم�اظهارنظر�شود��

4-�هرگاه�زن�و�مردی�که�بین�آن�ها�علقه�زوجیت�وجود�ندارد،�مرتكب�روابط�نامشروع�یا�عمل�منافی�
عفتی�غیر�از�زنا�گردند�مجازات�آن�ها:�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی �جرایم ضد عفت اخالق عمومی[

ب(�حبس�از�شش�ماه�تا�دو�سال�است�� الف(�تبعید�تا�مدت�یك�سال�است���
د(�جزای�نقدی�از�یك�میلیون�تا�دو�میلیون�ریال�است�� ج(�شالق�تا�نود�و�نه�ضربه�است���

5-�قتلی�در�اثر�خطای�محض�واقع�شده�و�جانی�نیز�به�قتل�اقرار�نموده�است��در�این�صورت�دیه�
آن�بر�عهده�چه�کسی�است؟�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی�دیات[

������ب(�جانی�و�عاقله�متضامناً�مسئول�پرداخت�دیه�هستند�� الف(�جانی�مسئول�پرداخت�دیه�است���
������د(�عاقله�جانی�مسئول�پرداخت�دیه�است�� ج(�دیه�از�بیت�المال�داده�می�شود���
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6-�شخصی�متهم�به�معاونت�در�قطع�عضوی�از�اعضای�بدن�شاکی�است��مجازات�چنین�شخصی�
در�صورت�اثبات�جرم�چقدر�است؟�]موضوع:�حقوق جزای عمومی�معاونت در جرم[�

� الف(�قطع�همان�عضو�متهم�است���
ب(�سه�ماه�تا�یك�سال�حبس�است��

ج(��99ضربه�شالق�است��
د(�متهم�باید�دیه�پرداخت�کند�و�دیه�آن�همان�دیه�عضوی�است�که�قطع�شده�است��

7-�کدام�یك�از�تعاریف�ذیل�در�مورد�قذف�صحیح�و�کامل�است؟�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی�
حدود[

� الف(�نسبت�دادن�زنا�به�شخص�دیگر�
ب(�نسبت�دادن�لواط�به�شخص�دیگر

ج(�نسبت�دادن�روابط�نامشروع�غیر�از�زنا�به�شخص�دیگر�
د(�نسبت�دادن�زنا�یا�لواط�است�به�شخص�دیگر

»قبول� بنویسد:� اینكه� به�جای� اصحاب�دعوی� از� یكی� اظهارات� انعكاس� در� دادگاه� 8-�منشی�
ندارم«�نوشته�است�»قبول�دارم«�این�عمل:�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی�جعل[

الف(�از�مصادیق�جعل�معنوی�است���
ب(�از�مصادیق�گواهی�خالف�واقع�است��

ج(�در�حكم�شهادت�دروغ�است���
د(�فاقد�وصف�کیفری�بوده�و�عنوان�خطای�اداری�دارد��

9-�شخصی�که�افسر�نیروی�انتظامی�نیست�خود�را�افسر�آن�نیرو�معرفی�می�نماید؛�این�عمل:�
]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی�غصب عناوین و مشاغل[

ب(�فاقد�وصف�کیفری�است�� الف(�عنوان�کالهبرداری�دارد���
د(�از�مصادیق�غصب�عناوین�و�مشاغل�است�� ج(�از�مصادیق�جعل�به�شمار�می�رود���

10-�شخصی�به�مجازات�تبعید�به�مدت�سه�سال�محكوم�شده،�بعد�از�گذراندن�چه�مدت�از�تبعید�
می�تواند�از�مقررات�آزادی�مشروط�استفاده�نماید؟�]موضوع:�حقوق جزای عمومی�آزادی مشروط[
ب(�بعد�از�سپری�شدن�دو�سوم�مدت�تبعید� الف(�بعد�از�سپری�شدن�نصف�مدت�تبعید�

د(�حق�استفاده�از�مقررات�آزادی�مشروط�را�ندارد�� � ج(�بالفاصله�بعد�از�شروع�به�اجرا�

11-�شخصی�به�علت�ارتكاب�یكی�از�جرایم�عمدی�به��6سال�حبس�تعزیری�محكوم�و�حكم�نیز�
از�آنجا�که�به�تبع�صدور�حكم�مذکور،�محكوم�از�حقوق�اجتماعی� درباره�وی�اجرا�شده�است��
محروم�شده�است،�بعد�از�سپری�شدن�چه�مدتی�از�این�محرومیت�رفع�اثر�می�گردد؟�]موضوع:�



آزمون وکالت سال 1379
ش

دان
ر 

چت
ر 

ش
ـــ

ـــ
ـــ

نـ

۹

حقوق جزای عمومی�مجازات های تبعی[

ب(�دو�سال�بعد�از�اجرای�حكم� الف(�یك�سال�بعد�از�اجرای�حكم��
د(�شش�ماه�بعد�از�اجرای�حكم� ج(�سه�سال�بعد�از�اجرای�حكم��

آنان:� از� باشد،�مجازات�هر�یك� بیشتر� یا� نفر� از�خطای�دو� ناشی� 12-�در�جرایم�غیرعمدی�که�
]موضوع:�حقوق جزای عمومی�شرکت در جرم[
� الف(�حداقل�مجازات�فاعل�جرم�است���

ب(�مجازات�فاعل�مستقل�است��
ج(�موکول�به�نظر�دادرس�دادگاه�است���

د(�مجازات�شرکای�جرم�غیرعمدی،�کمتر�از�حداقل�مجازات�فاعل�مستقل�است��

13-�مقررات�مربوط�به�تعلیق�مجازات�درباره�کسانی�که�به�جرایم�عمدی�متعدد�محكوم�می�شوند:�
]موضوع:�حقوق جزای عمومی�تعلیق اجرای مجازات[

� � الف(�قابل�اجرا�نیست���
ب(�قابل�اجرا�است��

ج(�در�صورتی�که�جرایم�متعدد�مشابه�هم�باشد�قابل�اجرا�است��
د(�در�هر�صورت�بسته�به�نظر�دادرس�دادگاه�است��

14-�مجازات�شرکا�در�جرایم�غیرعمدی�که�ناشی�از�خطای�دو�نفر�یا�بیشتر�باشد،�چه�اندازه�است؟�
]موضوع:�حقوق جزای عمومی�شرکت در جرم[

الف(�مجازات�فاعل�مستقل�همان�جرم�است��
ب(�مجازات�شرکای�جرم�غیرعمدی�کمتر�از�حداقل�مجازات�فاعل�مستقل�است��

ج(�حداقل�مجازات�فاعل�جرم�است��
د(�دادگاه�مختار�است�هر�مجازاتی�که�مصلحت�می�داند،�تعیین�نماید��

15-�تخفیف�مجازات�یا�تبدیل�آن�به�مجازاتی�از�نوع�دیگر�که�مناسب�تر�به�حال�متهم�باشد،�
در�مورد�جرایم�مشمول�حد�چگونه�اعمال�می�شود؟�]موضوع:�حقوق جزای عمومی�تخفیف مجازات[

الف(�تخفیف�یا�تبدیل�مجازات�در�صورتی�اعمال�می�گردد�که�شاکی�رضایت�داده�باشد��
ب(�تخفیف�یا�تبدیل�مجازات�در�صورتی�اعمال�می�گردد�که�شاکی�رضایت�داده�و�متهم�نیز�درخواست�

تخفیف�نموده�باشد��
ج(�امكان�تخفیف�یا�تبدیل�مجازات�در�جرایم�مشمول�حد�وجود�ندارد��

د(�مجازات�حد�تبدیل�به�تعزیر�می�شود��

16-�مادر�بزرگ�محكوم�به�اعدامی،�محكوم�را�مخفی�می�نماید��با�فرض�مجازات�مخفی�کننده�به�



18 دوره پرسش های حقوق جزا آزمون وكالت

ش
دان

ر 
چت

ر 
ش

ـــ
ـــ

ـــ
نـ

١0

یك�تا�سه�سال�حبس،�مجازات�او�چیست؟�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی�فرار محبوسین و مقصرین[
د(�کل�مجازات� �����ج(�نصف�مجازات���������������� ب(�ربع�مجازات�� الف(�بدون�مجازات�

حقوق جزای عمومی� قابل�مجازات�است��]موضوع:� ���� با�وجود�عدم�وقوع�آن� به�جرم� 17-�شروع�
شروع به جرم[�

الف(�مطلقاً�در�تمام�جرایم��
ب(�در�جرایمی�که�مجازات�حد�دارد��

ج(�در�صورتی�که�اقدامات�انجام�شده�خود�مستقاًل�جرم�باشد��
د(�در�صورت�عدم�گذشت�از�سوی�شاکی

18-�در�اثبات�زنا�اقرار�در�صورتی�نافذ�است�که:�]موضوع:�حقوق جزای عمومی�ادله اثبات دعوی[
ب(�مقّر�عاقل�باشد�� � الف(�مقّر�عامد�باشد���

د(�مقّر�رشید�و�قاصد�باشد�� � ج(�مقر�بالغ�و�مختار�باشد���

19-�در�حالی�که�دیه�قتل�مرد�مسلمان�یك�دیه�کامله�است،��دیه�قطع�دو�دست�و�دو�پای�وی�چه�
میزان�است؟�]موضوع:�حقوق جزای اختصاصی�دیات[

ب(�یك�دیه�کامله � الف(�نصف�دیه�کامله�
د(�یك�برابر�و�نیم�دیه�کامله � � ج(�دو�دیه�کامله�

20-�مجازات�معاونت�در�جرایم�تعزیری�عبارت�از:�]موضوع:�حقوق جزای عمومی�معاونت در جرم[
� الف(�به�مجازات�مباشر�محكوم�می�شود���

ب(�تعزیر�می�شود��
ج(�حداقل�مجازات�معین�در�قانون�برای�مباشر�محكوم�می�شود��

د(�مجازات�او�مجازات�شریك�جرم�است��
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است:� داشته� مقرر� �569ق�م�ا�جدید�که�چنین� ماده� الف� بند� به� مستند� 1-�گزینه�ج�صحیح�است��
برداشتن�و�خرد�شدن�استخوان�هر�عضو،�دارای�دیه�مقرر�به�شرح�زیر�است:� دیه�شكستن،�ترك�
الف-�دیه�شكستن�استخوان�هر�عضو،�یك�پنجم�دیه�آن�عضو�و�اگر�بدون�عیب�درمان�شود،�چهار�
پنجم�دیه�شكستن�آن�است��ب-�دیه�خرد�شدن�استخوان�هر�عضو،�یك�سوم�دیه�آن�عضو�و�اگر�
برداشتن� استخوان�است��پ-�دیه�ترك� پنجم�دیه�خرد�شدن�آن� بدون�عیب�درمان�شود،��چهار�
استخوان�هر�عضو،�چهار�پنجم�دیه�شكستن�آن�عضو�است��ت-�دیه�جراحتی�که�به�استخوان�نفوذ�
کند�بدون�آن�که�موجب�شكستگی�آن�گردد�و�نیز�دیه�موضحه�آن،�یك�چهارم�دیه�شكستگی�آن�
ماده� این� الف� بند� با� ماده��442ق�م�ا�سابق،�در�حكمی�مشابه� است�که� به�ذکر� است��الزم� عضو�
است،� معینی� دیه� عضو،� آن� برای� که� عضوی� هر� استخوان� شكستن� دیه� می�داشت:� مقرر� چنین�
خمس�آن�می�باشد�و�اگر�معالجه�شود�و�بدون�عیب�گردد،�دیه�آن�چهار�پنجم�دیه�شكستن�آن�
است�و�دیه�کوبیدن�آن،�ثلث�دیه�آن�عضو�و�در�صورت�درمان�بدون�عیب،�چهار�پنجم�دیه�خرد�

شدن�استخوان�می�باشد�
2-�گزینه�ب�صحیح�است��مستند�به�ماده��124ق�م�ا�جدید�که�مقرر�می�دارد:�هرگاه�کسی،�شروع�به�
جرمی�نماید�و�به�اراده�خود،�آن�را�ترك�کند،�به�اتهام�شروع�به�آن�جرم،�تعقیب�نمی�شود��لكن�اگر�

همان�مقدار�رفتاری�که�مرتكب�شده�است،�جرم�باشد،�به�مجازات�آن�محكوم�می�شود�
الزم�به�ذکر�است�که�با�توجه�به�طرح�این�سؤال،�بر�اساس�قانون�مجازات�اسالمی،�مصوب�1370،�
گزینه�صحیح،�بر�اساس�آن�قانون،�گزینه�»د«�می�باشد��چرا�که�بر�اساس�تبصره��2ماده��41قانون�
سابق،�کسی�که�شروع�به�جرمی�کرده�است،��به�دلیل�خود�آن�را�ترك�کند�و�اقدام�انجام�شده،�جرم�
باشد�از�موجبات�تخفیف�مجازات�برخوردار�خواهد�شد��بنابراین�در�مقایسه�این�دو�مقرره،�بایستی�
توجه�داشت�که�قانونگذار�در�قانون�جدید،�تخفیف�قانونی�مجازات�را�حذف�کرده�است�و�در�صورتی�
که�اقدام�انجام�شده،�جرم�باشد،�به�مجازات�همان�جرم،�بدون�تخفیف،�محكوم�می�شود��که�البته�این،�
ایرادی�بر�قانونگذار�است�چرا�که�وجود�تخفیف�قانونی،�انگیزه�ای�است�برای�منصرف�کردن�کسانی�که�
شروع�به�جرمی�کرده�اند��در�حالی�که�عدم�وجود�تخفیف،�به�نوعی،�مشوق�مرتكب�به�اتمام�جرمی�

ارتكابی�است�
3-�گزینه�ب�صحیح�است��مستند�به�تبصره��1ماده��150ق�م�ا�جدید�که�مقرر�می�دارد:�هرگاه�مرتكب�

یكی�از�جرایم�موجب�حد،�پس�از�صدور�حكم�قطعی،�دچار�جنون�شود،�حد�ساقط�نمی�شود�
در�صورت�عارض�شدن�جنون�قبل�از�صدور�حكم�قطعی،�در�حدودی�که�جنبه�حق�اللهی،�دارد�تعقیب�
و�محاکمه�تا�زمان�افاقه،�به�تأخیر�می�افتد��نسبت�به�مجازات�هایی�که�جنبه�حق�الناسی�دارد،�مانند�

قصاص�و�دیه�و�هم�چنین،�ضرر�و�زیان�ناشی�از�جرم�جنون،�مانع�از�تعقیب�و�رسیدگی�نیست�
الزم�به�ذکر�است�که�این�سؤال�بر�مبنای�قانون�سابق�)1370(�طرح�شده�است�ولی�تفاوتی�با�مقرره�
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جدید�ندارد��به�عبارت�دیگر،�ماده��180ق�م�ا�سابق،�چنین�مقرر�می�دارد:�هرگاه�محكوم�به�حد،�دیوانه�
یا�مرتد�شود،�حد�از�او�ساقط�نمی�شود��با�توجه�به�این�ماده،�قانونگذار،�حكم�ارتداد�را�مشخص�نكرده�
ولی�در�خصوص�جنون�بعد�از�صدور�حكم�قطعی،�به�طور�کلی�در�جرایم�حدی،�جنون�موجب�سقوط�

حد�نیست�
در�نهایت�الزم�به�ذکر�است�که�قانونگذار،�حكم�جنون�بعد�از�صدور�حكم�قطعی�در�جرایم�مستوجب�
حد�را�صرفاً��در�زنا�و�شرب�خمر،�پیش�بینی�کرده�بود�و�حقوق�دانان�با�وحدت�مالك�از�این�دو�جرم،�
در�خصوص�سایر�جرایم�مستوجب�حد�نیز،�جنون�بعد�از�صدور�حكم�قطعی�را�موجب�سقوط�حد�
نمی�دانستند��درحالی�که�با�توجه�به�تبصره��1ماده��150ق�م�ا�جدید،�قانونگذار�در�یك�حكم�کلی،�

جنون�بعد�از�صدور�حكم�قطعی�در�جرایم�مستوجب�حد�را،�موجب�سقوط�حد�ندانسته�است�
4-�گزینه�ج�صحیح�است��مستند�به�ماده��637قانون�تعزیرات�مصوب��1375که�مقرر�می�دارد:�هرگاه�
زن�و�مردی�که�بین�آن�ها�علقه�زوجیت�نباشد،��مرتكب�روابط�نامشروع�یا�عمل�منافی�عفت�غیر�از�زنا،�
از�قبیل�تقبیل�یا�مضاجعه�شوند،�به�شالق�تا��99ضربه�محكوم�خواهند�شد�و�اگر�عمل�با�عنف�و�اکراه�

باشد،�فقط�اکراه�کننده�تعزیر�می�شود�
الزم�به�ذکر�است�که�منظور�از�عمل�منافی�عفت�غیر�زنا،�هر�نوع�رابطه�جنسی�است�که�منتهی�به�
مواقعه�نگردد��بدیهی�است�که�رابطه�جنسی�مذکور،�لزوماً�باید�مادی�و�فیزیكی�باشد�و�اعمالی�نظیر�
چشمك�زدن،�لبخند�زدن�از�روی�شهوت�و�����مشمول�این�عنوان�نمی�گردد��از�طرف�دیگر،�جرم�رابطه�
نامشروع�داشتن،�از�جمله�جرایم�طرفینی�است�که�تحقق�آن،�منوط�به�وجود�خواست�و�اراده�دو�طرف�

می�باشد�لذا�تحقق�این�جرم،�به�عنف�و�اکراه�میسر�نیست�
5-�گزینه�الف�صحیح�است��مستند�به�ماده��463ق�م�ا�جدید�که�مقرر�می�دارد:�در�جنایت�خطای�محض،�
در�صورتی�که�جنایت�با�بینه�یا�قسامه�یا�علم�قاضی�ثابت�شد،�پرداخت�دیه�بر�عهده�عاقله�است�و�اگر�
با�اقرار�مرتكب�یا�نكول�او�از�سوگند�یا�قسامه�ثابت�شد،�بر�عهده�خود�اوست�الزم�به�ذکر�است�که�در�
صورتی�که�پس�از�اقرار�مرتكب�به�این�جنایت،�عاقله�اظهارات�او�را�تصدیق�نماید،�مشمول�پرداخت�

دیه،�عاقله�است��تبصره�همین�ماده�در�این�خصوص�مقرر�می�دارد:
هرگاه�پس�از�اقرار�مرتكب�به�جنایت�خطایی،�عاقله�اظهارات�او�را�تصدیق�نماید،�عاقله�مسئول�پرداخت�

دیه�است�
در�نهایت�بایستی�گفت�که�مقرره�ماده��463ق�م�ا�جدید�با�مقرره�سابق،�تفاوتی�ندارد�و�صرفاً�تبصره�
ماده��463اضافه�شده�است��ماده��305قانون�سابق�چنین�مقرر�می�داشت:�در�قتل�خطای�محض،�در�
صورتی�که�قتل�با�بینه�یا�قسامه�یا�علم�قاضی�ثابت�شود،�پرداخت�دیه�به�عهده�عاقله�است�و�اگر�با�

اقرار�قاتل�یا�نكول�او�از�سوگند�یا�قسامه�ثابت�شود،�به�عهده�خود�اوست�
6-�گزینه�ب�صحیح�است��با�توجه�به�ماده��269ق�م�ا�سابق�که�مقرر�می�داشت:�قطع�عضو�یا�جرح،�آن�
اگر�عمدی�باشد،�موجب�قصاص�است�و�حسب�مورد،�مجنی�علیه�می�تواند�با�اذن�ولی�امر،�جانی�را�با�

ذکر�شرایطی�که�ذکر�خواهد�شد،�قصاص�نماید�



آزمون وکالت سال 1379
ش

دان
ر 

چت
ر 

ش
ـــ

ـــ
ـــ

نـ

١۳

تبصره�1-�مجازات�معاون�جرم�موضوع�این�ماده،�سه�ماه�تا�یك�سال�حبس�است�
تبصره�2-�در�مورد�این�جرم،�چنان�چه�شاکی�نداشته�و�یا�شاکی�از�شكایت�خود�گذشت�کرده�باشد،�
یا�موجب�قصاص�نگردیده�و�لیكن�سبب�اخالل�در�نظم�جامعه�یا�خوف�شده�یا�بیم�تجری�مرتكب�یا�
دیگران�باشد،�موجب�حبس�تعزیر،�از�سه�ماه�تا�دو�سال�خواهد�بود�و�معاون�جرم�به�حبس�از�دو�ماه�

تا�یك�سال�محكوم�می�شود�
در� را� معاون� مجازات� به�صراحت،� قانونگذار� ق�م�ا�جدید،� در� که� داشت� توجه� بایستی� این�حال،� با�
مواردی�که�در�شرع�یا�قانون�تعیین�شده�است،�مشخص�کرده�است��ماده��127ق�م�ا�جدید،�چنین�
مقرر�می�دارد:�در�صورتی�که�در�شرع�یا�قانون،�مجازات�دیگری�برای�معاون�تعیین�نشده�باشد،�مجازات�
وی�به�شرح�زیر�است:�����ب-�در�سرقت�حدی�و�قطع�عمدی�عضو،�حبس�تعزیری�درجه�پنج�یا�شش�
لذا�با�توجه�به�این�ماده،�پاسخ�سؤال،�در�خصوص�مجازات�معاون،�حبس�تعزیری�درجه�پنج�یا�شش�
خواهد�بود�یعنی�بر�اساس�ماده�19،�یا�به�حبس�بیش�از�دو�تا�پنج�سال�)درجه�5(�و�یا�حبس�بیش�از�
شش�ماه�تا�دو�سال�)درجه�6(،�محكوم�می�شود�که�مجازات�سنگین�تری�نسبت�به�قانون�سابق�است��
7-�گزینه�د�صحیح�است��مستند�به�ماده��245ق�م�ا�جدید�که�مقرر�می�دارد:��قذف،�عبارت�است�از�نسبت�

دادن�زنا�یا�لواط�به�شخص�دیگر�هر�چند�مرده�باشد�
از�طرفی،�ماده��139ق�م�ا�سابق�نیز�مقرر�می�داشت:�قذف،�نسبت�دادن�زنا�یا�لواط�است�به�شخص�

دیگری�
قانونگذار،�در�قانون�جدید،�عبارت�»هر�چند�مرده�باشد«�را�اضافه�نموده�است�در�حالی�که�در�قانون�
سابق�وجود�نداشت�ولی�در�سایر�موارد�این�قانون،�پیش�بینی�شده�بود��به�این�صورت�که�در�ماده�
�150ق�م�ا�سابق،�مقرر�شده�بود�که:�هرگاه�مردی،�همسر�متوفی�خود�را�قذف�کند�و�آن�زن�جز�فرزند�
همان�مرد،�وارثی�نداشته�باشد،�حد�ثابت�نمی�شود�اما�اگر�آن�زن،�وارثی�غیر�از�فرزند�همان�مرد�داشته�

باشد،�حد�ثابت�می�شود�
8-�گزینه�الف�صحیح�است��مستند�به�ماده��534قانون�تعزیرات�مصوب��75که�مقرر�می�دارد:�هر�یك�
از�کارکنان�ادارات�دولتی�و�مراجع�قضایی�و�مامورین�به�خدمات�عمومی�که�در�تحریر�نوشته�ها�و�
قراردادهای�راجع�به�وظایف��شان�مرتكب�جعل�و�تزویر�شوند،�اعم�از�این�که�موضوع�یا�مضمون�آن�را�
تغییر�دهند�یا�گفته�و�نوشته�یكی�از�مقامات�رسمی،�مهر�یا�تقریرات�یكی�از�طرفین�را�تحریف�کنند�
یا�امر�باطلی�را�صحیح�یا�صحیحی�را�باطل،�یا�چیزی�را�که�به�آن،�اقرار�نشده�است،�اقرار�شده�جلوه�
دهند،�عالوه�مجازات�های�اداری�و�جبران�خسارات�وارده،�به�حبس�از�یك�تا�پنج�سال�یا�شش�تا�سی�

میلیون�ریال،�جزای�نقدی�محكوم�خواهند�شد�
با�توجه�به�این�ماده،�در�جعل�مفادی�یا�معنوی،�مرتكب،�هیچ�گونه�خدشه�یی�در�اصل�سند،��از�لحاظ�
این�که،�آن�را�به�طور�متقلبانه�بسازد�یا�تغییر�دهد،��ایجاد�نمی�کند،�بلكه�مطالب�منتسب�به�دیگران�
را،�به�طور�تحریف�شده،�در�سند�یا�نوشته،�وارد�می�نماید��در�حالت�مذکور�در�مورد�سؤال�نیز،�منشی�
دادگاه�اظهارات�متهم�را�به�صورت�تحریف�شده�نوشته�است��لذا�مرتكب�جرم�جعل�معنوی�شده�و�
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مشمول�ماده��534قانون�تعزیرات�مصوب��1375است�
9-�گزینه�د�صحیح�است��مستند�به�ماده��555قانون�تعزیرات�که�مقرر�می�دارد:�هر�کسی�بدون�سمت�
رسمی�یا�اذن�از�طرف�دولت،�خود�را�در�مشاغل�دولتی،�اعم�از�کشوری�یا�لشكری�و�انتظامی�که�از�
نظر�قانون�مربوط�به�او�نبوده�است،�دخالت�دهد�یا�معرفی�نماید،�به�حبس�از�شش�ماه�تا�دو�سال�
محكوم�خواهد�شد�و�چنان�چه�برای�دخالت�یا�معرفی�خود،�در�مشاغل�مزبور،��سندی�جعل�کرده�باشد،�

مجازات�جعل�را�نیز�خواهد�داشت�
با�توجه�به�عبارت�»از�نظر�قانونی�مربوط�به�او�نبوده�است«،�برای�تحقق�جرم�موضوع�این�ماده،�همین�
یا�مقامی�معرفی�نماید�که�دارای�آن�نبوده�است�� قدر�کافی�است�که�مرتكب،�خود�را�واجد�عنوان�
یگان� فرمانده� و� را�سرهنگ� او�ستوان�دوم�است،�خود� انتظامی�که�درجه� نیروی� افسر� اگر� بنابراین�

معرفی�نماید،�مرتكب�جرم�موضوع�ماده��555شده�است�
از�طرفی،�تحقق�جرم�غصب�عنوان�یا�شاغل�موضوع�ماده،�منوط�است�به�این�که:�1-�شخص،�سمت�
رسمی�نداشته�یا�ماذون�از�ناحیه�دولت�نباشد��2-�خود�را�در�مشاغل�یا�عناوینی�که�از�نظر�قانون�مربوط�

به�او�نمی�باشد،�دخالت�دهد،�یا�معرفی�نماید�
10-�گزینه�د�صحیح�است��مستند�به�ماده��58ق�م�ا�که�مقرر�می�دارد:�در�محكومیت�به�حبس�تعزیری،��
دادگاه�صادر�کننده�حكم،�می�تواند�در�مورد�محكومان�به�حبس�بیش�از�ده�سال،�پس�از�تحمل�نصف�
و�در�سایر�موارد،�پس�از�تحمل�یك�سوم�مدت�مجازات،�به�پیشنهاد�دادستان�یا�قاضی�اجرای�احكام،�

با�رعایت�شرایط،�حكم�به�آزادی�مشروط�را�صادر�کند�
با�توجه�به�این�ماده،�آزادی�مشروط،�در�خصوص�مجازات�حبس�تعزیری�است�و�در�مورد�تبعید،�چنین�
چیزی�وجود�ندارد��البته�الزم�به�ذکر�است�که�به�موجب�قانون�اقدامات�تامینی�مصوب�1339،�در�
خصوص�مجرمین�به�عادت�که�به�تبعید�در�تبعیدگاه،�محكوم�می�شدند،��بعد�از�گذراندن�حداقل�سه�
سال�از�تبعید،�امكان�استفاده�وجود�داشت،��که�در�حال�حاضر�این�قانون�به�موجب�ماده��728ق�م�ا�
جدید،�نسخ�صریح�شده�است��لذا�در�حال�حاضر�در�مورد�تبعید،�به�طور�کلی�آزادی�مشروط�وجود�

ندارد�
11-�گزینه�ج�صحیح�است��مستند�به�ماده��25ق�م�ا�جدید�که�مقرر�می�دارد:�محكومیت�قطعی�کیفری�
در�جرایم�عمدی،��پس�از�اجرای�حكم�یا�شمول�مرور�زمان،�در�مدت�زمان�مقرر�در�این�ماده،�محكوم�را�
از�حقوق�اجتماعی�به�عنوان�مجازات�تبعی�محروم�می�کند:�الف-�هفت�سال�در�محكومیت�به�مجازات�
های�سالب�حیات�و�حبس�ابد،�از�تاریخ�توقف�اجرای�حكم�اصلی�ب-�سه�سال�در�محكومیت�به�قطع�
عضو،�قصاص�عضو�در�صورتی�که�دیه�جنایت�وارد�شده،�بیش�از�نصف�دیه�مجنی�علیه�باشد،��نفی�بلد�
و�حبس�تا�درجه�چهار�پ-�دو�سال�در�محكومیت�به�شالق�حدی،�قصاص�عضو،�در�صورتی�که�دیه�

جنایت�وارد�شده،�نصف�دیه�مجنی�علیه�یا�کمتر�از�آن�باشد�و�حبس�درجه�پنج�
از�طرفی،�مقصود�از�حبس�درجه�چهار�به�موجب�ماده��19ق�م�ا،�حبس�بیش�از�پنج�تا�ده�سال�است�
الزم�به�ذکر�است�که�بر�اساس�ماده��62مكرر�ق�م�ا�سابق،�گزینه�صحیح،�گزینه�»ب«�بوده،�چرا�که�
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بند��3ماده��62مكرر،�محكومان�به�حبس�تعزیری�بیش�از�سه�سال،�دو�سال�پس�از�اجرای�حكم،�از�
حقوق�اجتماعی�محروم�می�گردند�

���������در�مورد� ماده��125ق�م�ا�جدید�که�مقرر�می�دارد:� به�ذیل� 12-�گزینه�ب�صحیح�است��مستند�
جرایم�غیر�عمدی�نیز�چنان�چه�جرم،�مستند�به�تقصیر�دو�یا�چند�نفر�باشد،�مقصران،�شریك�در�جرم�

محسوب�می�شوند�و�مجازات�هر�یك�از�آنان،�مجازات�فاعل�مستقل�آن�جرم�است�
قانون�سابق،�در�خصوص�شرکت�در� قانونگذار�در� این�مقرره�دقیقاً��مشابه�همان�مقرره�یی�است�که�
جرایم�غیر�عمدی�در�ماده��42وضع�کرده�بوده�است��این�ماده،�چنین�مقرر�می�داشت:��در�مورد�جرایم�
غیر�عمدی�)خطایی(�که�ناشی�از�خطای�دو�نفر�یا�بیشتر�باشد،�مجازات�هر�یك�از�آنان�نیز،�مجازات�

فاعل�مستقل�خواهد�بود�
الزم�به�ذکر�است�که�شرکت�در�جرایم�غیر�عمدی،�تا�قبل�از�سال��52پذیرفته�نشده�بود�زیرا�وحدت�

قصد،�در�آن،�متصور�نبود�
13-�گزینه�الف�صحیح�است��مستند�به�ماده��36ق�م�ا�سابق�که�مقرر�می�داشت:��مقررات�مربوط�به�تعلیق�
مجازات�درباره�کسانی�که�به�جرایم�عمدی�متعدد،�محكوم�می�شوند،�قابل�اجرا�نیست�هم�چنین�حذف�
یك�نفر،�احكام�مقطعی�متعددی�در�مورد�و�هم�چنین�اگر�درباره�یك�نفر،�احكام�قطعی�متعددی�در�
مورد�جرایم�عمدی،�صادر�شده�باشد�که�در�بین�آن�ها،�محكومیت�معلق�نیز�وجود�داشته،�دادستان�
مجری�حكم،�موظف�است،�فسخ�قرار�یا�قرارهای�تعلیق�را�از�دادگاه�صادر�کننده�بخواهد��دادگاه�نسبت�

به�فسخ�قرار�یا�قرارهای�مزبور�اقدام�خواهد�نمود�
مورد� در� مجازات� اجرای� تعلیق� به�صراحت،� قانونگذار،� ق�م�ا�جدید،� در� اگر�چه� است� ذکر� به� الزم�
جرایم�عمدی�متعدد�را�منع�نكرده�است�ولی�مقرره�دیگری�را�پیش�بینی�کرده�است��ماده��55ق�م�ا�
جدید�در�این�خصوص�مقرر�می�دارد:�هرگاه�پس�از�صدور��قرار�تعلیق،�دادگاه�احراز�نماید�که�محكوم�
دارای�سابقه�محكومیت�کیفری�مؤثر�یا�محكومیت�های�قطعی�دیگری�بوده�است�که�در�میان�آن�ها،�
محكومیت�تعلیقی�وجو�دداشته�و�بدون�توجه�به�آن،�اجرای�مجازات�معلق�شده�است،�قرار�تعلیق�را�
لغو�می�کند��دادستان�یا�قاضی�اجرای�احكام�نیز�موظف�است�در�صورت�اطالع�از�موارد�فوق،�لغو�تعلیق�

مجازات�را�از�دادگاه�درخواست�نماید��حكم�این�ماده،�در�مورد�تعویق�صدور�حكم�نیز�جاری�است�
بنابراین�با�توجه�به�این�ماده،�وجود�سابقه�محكومیت�مؤثر�پیش�بینی�شده�در�ماده��25ق�م�ا�جدید�و� �
یا�محكومیت�های�قطعی�دیگری�که�در�میان�آن�ها،�محكومیت�تعلیقی�وجود�داشته�باشد،��از�موجبات�

لغو�قرار�تعلیق�اجرای�مجازات�یا�تعویق�صدور�حكم�است�
14-�گزینه�الف�صحیح�است��به�پاسخ�تشریحی�سؤال��92رجوع�کنید�

15-�گزینه�ج�صحیح�است��مستند�به�ماده��37و��219ق�م�ا�جدید،�ماده��37ق�م�ا�جدید�مقرر�می�دارد:�
در�صورت�وجود�یك�یا�چند�جهت�از�جهات�تخفیف،�دادگاه�می�تواند�مجازات�تعزیری�را�به�نحوی�
که�به�حال�متهم�مناسب�تر�باشد،�به�شرح�زیر�تقلیل�دهد�یا�تبدیل�کند��همان�طور�که�از�صدر�این�
ماده�بر�می�آید،�قانونگذار،�تخفیف�و�تبدیل�قضایی�مجازات�را�صرفاً�در�مورد�مجازات�های�تعزیری�
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و�نه�حدی�یا�قصاص�و�دیه�پیش�بینی�کرده�است��از�طرفی،�در�خصوص�جرایم�حدی،�قانونگذار�به�
صراحت،�تخفیف�یا�تبدیل�قضایی�مجازات�را�منع�کرده�است��ماده��219ق�م�ا�جدید�در�این�خصوص�
مقرر�می�دارد:�دادگاه�نمی�تواند�کیفیت،�نوع�و�میزان�حدود�شرعی�را�تغییر�یا�مجازات�را�تقلیل�دهد�
یا�تبدیل�یا�ساقط�نماید��این�مجازات�ها،�تنها�از�طریق�توبه�و�عفو�به�کیفیت�مقرر�در�این�قانون،�قابل�

سقوط،�تقلیل�یا�تبدیل�است�
از�طرفی،�رویه�قانونگذار�در�قانون�سابق�نیز�به�همین�منوال�بوده�و�در�ماده��22ق�م�ا�سابق�نیز�تخفیف�

و�تبدیل�قضایی�مجازات،�صرفاً�در�مجازات�های�تعزیری�و�بازدارنده،�پیش�بینی�شده�بود�
16-�گزینه�ج�صحیح�است��مستند�به�تبصره�ماده��554قانون�تعزیرات،�مصوب��1375که�مقرر�می�دارد:�
در�موارد�مذکور�در�ماده�)553(�و�این�ماده،�در�صورتی�که�مرتكب،�از�اقارب�درجه�اول�متهم�باشد،�

مقدار�مجازات�در�هر�مورد،�از�نصف�حداکثر�تعیین�شده،�بیشتر�نخواهد�بود�
از�طرفی�ماده��553قانون�تعزیرات�مصوب��1375چنین�مقرر�می�دارد:�هر�کس،�شخصی�را�که�قانوناً�
دستگیر�شده�و�فرار�کرده�یا�کسی�را�که�متهم�است�به�ارتكاب�جرمی�و�قانوناً��امر�به�دستگیری�او�شده�
است،�مخفی�کند�یا�وسایل�فرار�او�را�فراهم�کند،�به�ترتیب�ذیل�مجازات�خواهد�شد:�چنان�چه�کسی�
که�فرار�کرده،�محكوم�به�اعدام�یا�رجم�یا�صلب�یا�قصاص�نفس�و�اطراف�و�یا�قطع�ید�بوده،�مجازات�
مخفی�کننده�یا�کمك�کننده�او�در�فرار،�حبس�از�یك�تا�سه�سال�است�و�اگر�محكوم�به�حبس�دایم�یا�
متهم�به�جرمی�بوده�که�مجازات�آن�اعدام�یا�صلب�است،�محكوم�به�شش�ماه�تا�دو�سال�حبس�خواهد�

شد�و�در�سایر�حاالت�مجازات�مرتكب،�یك�ماه�تا�یك�سال�حبس�خواهد�بود�
17-�گزینه�ج�صحیح�است��با�توجه�به�ماده��41ق�م�ا�سابق�که�چنین�مقرر�می�داشت:�هر�کس،�قصد�
ارتكاب�جرمی�کند�و�شروع�به�اجرای�آن�نماید�لكن،�جرم�منظور،�واقع�نشود،�چنان�چه�اقدامات�انجام�

شده،�جرم�باشد،�محكوم�به�مجازات�همان�جرم�می�شود�
اما�بایستی�توجه�داشت�که�قانونگذار�در�ق�م�ا�جدید�به�صراحت،�شروع�به�جرم�را�در�اکثر�جرایم�و�نه�
همه�جرایم،�قابل�مجازات�خاص�دانسته�است��ماده��122ق�م�ا�جدید�در�این�خصوص�مقرر�می�دارد:�
هر�کس،�قصد�ارتكاب�جرمی�کرده�و�شروع�به�اجرای�آن�نماید�لكن�به�واسطه�عامل�خارج�از�اراده�
او،�قصد،�معلق�بماند،�به�شرح�زیر�مجازات�می�شود:�الف-�در�جرایمی�که�مجازات�قانونی�آن�ها،�سلب�

حیات،�حبس�دایم�یا�حبس�تعزیری�درجه�یك�تا�سه�است،�به�حبس�تعزیری�درجه�چهار�
ب-�در�جرایمی�که�مجازات�قانونی�آن�ها،�قطع�عضو�یا�حبس�تعزیری�درجه�چهار�است،�به�حبس�

تعزیری�درجه�پنج�
پ-�در�جرایمی�که�مجازات�قانونی�آن�ها،�شالق�حدی�یا�حبس�تعزیری�درجه�پنج�است،�به�حبس�

تعزیری�یا�شالق�یا�جزای�نقدی�درجه�شش�
18-�گزینه�ج�صحیح�است��البته�بایستی�توجه�داشت�که�با�توجه�به�ماده��69ق�م�ا�سابق،�این�سوال�به�
دقت�طرح�نشده�است��چرا�که�به�موجب�این�ماده:�اقرار�در�صورتی�نافذ�است�که�اقرار�کننده�دارای�

اوصاف�بلوغ-�عقل-�اختیار�و�قصد�باشد��لذا�هیچ�کدام�از�گزینه�های�سوال،�صحیح�نمی�باشد�
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از طرفی، قانونگذار در ق.م.ا جدید، ادله اثبات دعوا که اقرار نیز، یکی از آن هاست را در بخش پنجم، 
تحت عنوان ادله اثبات در امور کیفری، آورده است. در ماده 168 ذیل این بخش، چنین مقرر داشته 
است: اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشد. لذا هیچ 

کدام از گزینه های سؤال، صحیح نمی باشد.
از طرفی، قانونگذار در ق.م.ا جدید ادله اثبات دعوا که اقرار نیز یکی از آن هاست را در بخش پنجم 
تحت عنوان ادله اثبات در امور کیفری آورده است. در ماده 168 ذیل این بخش چنین مقرر داشته 

است: اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
مقرر  ق.م.ا جدید  ماده 538  ق.م.ا جدید.  و 541  مواد 538  به  مستند  19- گزینه ج صحیح است. 
می دارد: در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن هاست، مگر مواردی که در این قانون، 

خالف آن مقرر شده است.
از طرفی ماده 541 چنین مقرر می دارد: هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب های متعدد 
در اعضای بدن به وجود آید، چنان چه هر یک از آن ها در اعضای مختلف باشد و یا همه در یک عضو 
بوده ولی نوع هر آسیبی، غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل 

جداگانه از یک  عضو باشد، هر آسیب، دیه جداگانه دارد.
الزم به ذکر است که حکم دیه دست و پا نیز در موارد 635 الی 646 ق.م.ا جدید مقرر شده است، به 
عنوان مثال، ماده 635 ق.م.ا جدید مقرر می دارد: قطع کردن و یا از بین بردن هر یک از دست ها از 
مفصل مچ به شرط آن که دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است، خواه مجنی علیه 

دارای دو دست و خواه به هر علت، دارای یک دست باشد.
20- گزینه ج صحیح است. با توجه به ماده 726 قانون تعزیرات 1375 که به موجب ماده 728 ق.م.ا 
جدید، نسخ صریح شده است. این ماده چنین مقرر می داشت: هر کس در جرایم تعزیری، معاونت 

نماید، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون، برای همان جرم، محکوم می شود.
اما بایستی توجه داشت که قانونگذار در ق.م.ا جدید، به صراحت برای معاونت در جرم، حسب مورد، 
مجازات معین کرده است، مشروط بر این که در شرع یا قانون، مجازات خاص دیگری برای آن تعیین 
نشده باشد. ماده 127 ق.م.ا جدید در این خصوص، چنین مقرر می دارد: در صورتی که در شرع یا 

قانون، مجازات دیگری برای معاون، تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف- در جرایمی که مجازات قانونی آن ها، سلب حیات یا حبس دایم است، حبس تعزیری درجه دو 
یا سه  ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ- در جرایمی 
که مجازات قانونی آن ها، شالق حدی است، سی و یک تا 74 ضربه شالق تعزیری درجه شش ت- در 

جرایم موجب تعزیر، یک یا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی.



18 دوره پرسش های حقوق جزا آزمون وكالت

ش
دان

ر 
چت

ر 
ش

ـــ
ـــ

ـــ
نـ

18

پراکندگی موضوعی سؤاالت سال 1379

جمع بر مبنای موضوع کلیتعداد سؤاالتموضوع جزییموضوع کلی

حقوق جزای 
عمومی

1ادله اثبات دعوی

11

-اقدامات تأمینی و تربیتی
1آزادی مشروط
1تخفیف مجازات

-تعاریف
-تعدد جرم

1تعلیق اجرای مجازات
-تقسیم بندی جرم از لحاظ عنصر مادی

-تکرار جرم
-عوامل موجهه جرم

-رابطه علیت
2شرکت در جرم
2شروع به جرم

-علل سقوط مجازات
-عوامل رافع مسئولیت کیفری

-فاعل جرم
قانونی بودن جرایم مجازات ها و 

-دادرسی کیفری

-قلمرو اجرایی قوانین جزایی در زمان
-قلمرو اجرایی قوانین جزایی در مکان
مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی 

-اطفال و نوجوانان

1مجازات های تبعی
-مجازات های تکمیلی

-مجازات های جایگزین حبس
-معافیت از کیفر
2معاونت در جرم
-مکاتب کیفری

-نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
-نظارت الکترونیکی
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جمع بر مبنای موضوع کلیتعداد سؤاالتموضوع جزییموضوع کلی

حقوق جزای 
اختصاصی

-اختالس

1

-آدم ربایی
احراق  و تخریب و اتالف اموال و 

-حیوانات

-ارتشاء
-انتقال مال به قصد فرار از ادای دین

-تحصیل مال از طریق نامشروع
-تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

-تصرف غیرقانونی
-تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
-تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
-توهین به مقامات سیاسی خارجی

-تهدید
-تهیه و ترویج سکه تقلبی

جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی 
-کشور

جرایم بر ضد حقوق و تکالیف 
-خانوادگی

-جرایم رایانه ای
1جرایم ضد عفت اخالق عمومی

جرایم مرتبط با قانون استفاده غیرمجاز 
-از عناوین علمی

-جرایم مرتبط با قانون حمایت خانواده
-جرایم مرتبط با قانون تجارت
-جرایم مرتبط با قانون ثبت

-جرایم مرتبط با قانون قاچاق کاال و ارز
-جرایم مرتبط با قانون وکالت

-جرایم مندرج در قانون جرم سیاسي
جرایم مرتبط با قانون راجع به انتقال 

-مال غیر
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جمع بر مبنای موضوع کلیتعداد سؤاالتموضوع جزییموضوع کلی

حقوق جزای 
اختصاصی

جرایم مندرج در قانون مبارزه با 
-پولشویی

8

-جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
-جرایم ورشکستگی

1جعل
2حدود

-خیانت در امانت
3دیات
-ربا

-سرقت
-سقط جنین

-صدورچک بالمحل
1غصب عناوین و مشاغل

1فرار محبوسین و اختفای مقصرین
-قسم و شهادت دروغ

-قصاص
-کالهبرداری

-هتک حرمت منازل و امالک غیر


